UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 8 năm 2019

V/v kết nối, liên thông dữ liệu hộ
tịch và công bố thủ tục hành chính

Kính gửi:
- Các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
Thực hiện Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp
về việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch (có bản chụp kèm theo), Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm Xã hội tỉnh
nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kết nối, liên
thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp,
Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với Hệ thống
thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội
tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố và
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký
khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo
quy định hiện hành.
Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(latin121).
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